1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§332
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§

332

En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö
föreslås inrättas

STK-2020-1243
Sammanfattning

En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö föreslås inrättas.
Kommissionen ska med utgångspunkt i Agenda 2030 analysera förutsättningarna för tillväxt i
Malmö och ge rekommendationer framåt. Kommissionen ska samla forskare, praktiker och
andra relevanta aktörer för Malmös tillväxt och utveckling. Kommissionen ska spegla Malmö,
Malmöborna och Malmöbornas erfarenheter. Stadskontoret ska återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens
arbete.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen inrättar en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart
Malmö.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma med förslag på direktiv,
form, budget och tidplan för kommissionens arbete.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma med förslag på
ordförande för kommissionens arbete.
Beslutsgång
Ärendet behandlas efter ajournering.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och ett tillägg till beslutspunkt 2 med att
kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att även företrädare från stadens företag ska
involveras.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkanden med ett tillägg till
beslutspunkt 3 där kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att komma in med
förslag på hela kommissionens styrelse och inte bara ordförande. Torbjörn Tegnhammar (M)
yrkar även ett tillägg av en fjärde beslutspunkt där kommunstyrelsen ger stadskontoret
uppdraget att i direktivet som arbetas fram även ska omfatta kvinnor med utländsk bakgrund.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Ordförande ställer först proposition på att bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag till
beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det. Ordförande ställer sedan
proposition på att bifalla arbetsutskottets förslag i beslutspunkt 2 mot Charlotte Bossens (C)
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tilläggsyrkande i beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla arbetsutskottets
förslag i beslutspunkt 3 mot Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande i beslutspunkt 3 och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sist
proposition på att avslå eller bifalla Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande av
beslutspunkt 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå den.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 14.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200921 §549
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200921 Tillväxtfrämjande åtgärder
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Reservation

Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 15. En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö föreslås
inrättas
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 1 skulle avslås, att att-sats 2 skulle kompletteras med
att kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att även företrädare från stadens företag ska
involveras, att att-sats 3 kompletteras 3 så att kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att
komma in med förslag på hela kommissionens styrelse och inte bara ordförande samt att lägga till en
att-sats 4 där kommunstyrelsen ger stadskontoret uppdraget att i direktivet som arbetas fram även ska
omfatta kvinnor med utländsk bakgrund.
Moderaterna och Centerpartiet ser mycket positivt på att tillsätta en tillväxtkommission som syftar till
att finna lösningar för att bryta den höga arbetslösheten och stärka klimatet för entreprenörskap och
företagande. Det vore dock oansvarigt att ta ställning till kommissionens bildande innan stadskontoret
presenterat sitt förslag för direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens arbete.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 15

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1243

Tillväxtfrämjande åtgärder

Sverigedemokraterna stödjer förslaget även om vi har några avvikande uppfattningar. Det rimliga
hade varit att att-satserna 2-3 först genomfördes innan att-sats 1 genomförs. Dock fick vi under
kommunstyrelsen sammanträde svar på våra frågor avseende detta. I övrigt önskar vi att de personer
som nu ska tillsättas är politiskt oberoende och med öppet sinne. S- märkta profiler kommer troligen
att följa partilinjen eller i alla fall påverkas av styret och då faller kommissionens syfte och uppdrag.
Det refereras till Malmö Kommissionen i tjänsteskrivelsen. En kommission som med facit i hand inte
fick det genomslag som var tänkt. Dessutom var många av den förslag redan under utredning eller på
gång. Kommunstyrelsen har sedan tidigare tagit del av en rapport som just beskriver detta.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 16

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 15. En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö
föreslås inrättas

Vi i Vänsterpartiet ställer oss frågande till vad ”inkluderande och hållbart” betyder i det här
sammanhanget, det specificeras inte i underlaget vad definitionen är av dessa begrepp.
Innebär det enbart social hållbarhet eller klimat- och miljömässig hållbarhet?
Vi ställer oss också undrande till vad den här kommissionens syfte är. Vi har redan haft en
Malmökommission, staden fick en mängd förslag på åtgärder för att minska skillnaderna i
levnadsvillkor, men har genomfört väldigt lite av det för att det anses kosta för mycket
resurser. Nu får vi en ny kommission istället för att göra det som behövs.
Vi hoppas att huvudsyftet är inkludering av Malmöbor och hållbarhet (både social och
klimatmässig) som är fokus och att reella satsningar genomförs. Pappersprodukter gör ingen
reell skillnad.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

